


Bakgrund och mål

• Stiftelsen Laxfond för Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och 
Värmlands län samt de 13 kommunerna vid Vänern. Den övergripande fiskevårdande 
målsättningen är att varaktigt förbättra underlaget för lax- och öringfisket i Vänern. Utifrån denna har 
angivits ett antal delmål:

• att anskaffa och sätta ut högkvalitativ lax och öring av Vänerursprung

• att via insamlingar och näringsverksamhet finansiera en uthållig verksamhet

• att bidra till god tillgång på avelsfisk av Vänerursprung

• att bidra till uppföljning och utveckling av den fiskevårdande verksamheten i Vänern

• att bidra till förstärkt fisketillsyn i Vänern



Utöver dessa huvuduppgifter skall Laxfonden genom information, 
initiativ och samverkan med berörda myndigheter och 
intressenter medverka till:

• att lax- och öringsfisket gynnar utvecklingen av näringsliv och sysselsättning i Vänerområdet

• att den naturliga reproduktionen av lax och öring underlättas

• att miljöförhållandena i Vänern och dess tillflöden förbättras

• att fiskebestämmelsernas anpassas så att de stödjer lax- och öringbeståndens tillväxt

•





Utsättning 2020: Totalt 275 000

Laxfondens utsättning 2021: 72 000 (G-öring). 

Laxfondens utsättning 2022: 48.000 (varav 
21.000 3-somrig GÖ och 17.000 2 årig GL).

Utsättning planerad 2023: Laxfonden 56 000 
(varav 46.000 GL) + komp. = 231 000 ?



Förändrad strategi för kompensationsutsättningar fr.o.m. 
2021:

- Enbart fisk av Gullspångsstam sätts ut.
- Övervägande del i Norsälven vid Edsvalla
- Mindre del kvar i Forshaga (för fångst av avelsfisk).
- Förväntas högre överlevnad och större fångster

- Märkningsprojekt, god utvandring.



Frågan: Vad är den optimala kvantiteten utsättning? SLU snart klar 
med rapport.
Målet: Stärka yrkesfisket genom fler ekonomiskt hållbara arter.

Öka Vänerns attraktionskraft, turism, företagande, etablering.
Närproducerad, ekologisk, klimatsmart lax och öring från Vänern.





FINANSIERING 2021



- Bidrag från bygdemedel 100 tkr
- Stöd från kommunerna (Götene, Åmål, Mellerud, Lidköping)

195 tkr
- Avkastning av fondens kapital 1483 tkr
- Insamlade medel sportfiskeklubbar 508 tkr
- Frivilligavgifter 100 tkr
- Totalt 2.386 tkr



• Insamlade medel, avgifter och bidrag används helt för 
inköp av smolt. Av fondens avkastning kan ca 60% 
användas för inköp av smolt.

• Osäker kapitalmarknad gör att fiskeklubbarnas insatser, 
liksom övriga stöd och bidrag från brukare, blir avgörande 
för verksamheten.

Stort tack till de som bidragit, särskilt Götene 
Sportfiskeklubb och Melleruds Trollingklubb, liksom 
Fiskeklubben Trollspöt



Kompensationsutsättningarna utgör: 175.000 smolt i genomsnitt / år
Nuvarande målsättning: Totalt ca 230.000 smolt / år.

• Framtiden:

- Ny strategi för odling och utsättning av lax och öring (större andel sätts i Vänern och kommer
fisket till del).

- Tillgång på utsättningsbar gullspångslax? Landbaserad odling!
- Förvaltningsplanen ger mått på hållbar kvantitet.
- Optimal mängd med hänsyn till eko-systemet.
- Större andel finansiering genom avgifter och bidrag från nyttjarna.
- Odlarna och övriga näringar runt fisket skall ha långsiktiga spelregler.
- Bevarande och stärkande av vildstammarna.
- Stärkta vildstammar ger utrymme för uttag på lång sikt.



• Behov:

- Bättre fångstrapportering och uppföljning.
- Klarlagd optimal kvantitet av utsatt lax och öring med hänsyn till

hållbarhet och eko-systemet i övrigt.
- Långsiktig finansiering av utsättningar.
- Fångstmetoder som inte skadar fisk som ska återutsättas.
- Klarläggande av var vildfisk växer upp för anpassad fredning.
- Säkerställd genbank för gullspångsfisk.



• Mer information:

• https://www.laxfondvanern.se

• https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/fiske/fiskevardsatgarder.
html

• Kontakt: Laxfonden Thomas Johansson, thomas@laxivanern.se

https://www.laxfondvanern.se/
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/fiske/fiskevardsatgarder.html
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